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 "يشكض لطش نهًبل ُٚمم يمبسِ ئنٗ "يشٛشة لهت انذٔدخ

 7104خ سعًٛبً ػبو زَ زفانًذُٚخ انًبنٛخ انجذٚذح رُ 

 

 2016عجزًجش  19انذٔدخ7 

"يشٛشة لهت انذٔدخ" أدذ انًشبسٚغ انشائذح نششكخ يشٛشة انٗ أػهٍ يشكض لطش نهًبل انٕٛو ػٍ اَزمبل يمبسِ  

، ٔيُٓب ْٛئخ يشكض لطش نهًبل ٔانكٛبَبد انزبثؼخ نّكٌم يٍ ُزمم ئنٗ انًذُٚخ انًبنٛخ انجذٚذح عٛدٛش  ،انؼمبسٚخ

 ٔأكبدًٚٛخ لطش نهًبل ٔاألػًبل ثبإلضبفخ ئنٗ انششكبد انًشخض ،ٔيشكض رغٕٚخ انًُبصػبد ،يذكًخ لطش انذٔنٛخ

  .ثبنذٔدخنهًذُٚخ انًبنٛخ انجذٚذح  األعبطجم انًشكض، نًٛضم ْز االَزمبل يٍ لِ نٓب 

 7104يُزظف  ثذهٕليٍ لجم انًشكض اإلَزمبل ئنٗ انًذُٚخ انًبنٛخ انجذٚذح  نٓب انًشخضانجذٚذح هششكبد ن ٔٚذك

 7105أٔ ثذهٕل  يُزظف انؼبو انًمجماإلَزمبل خٛض اانذبطهخ ػهٗ رشششكبد انرغزطٛغ  ثًُٛب

انششكبد انًذهٛخ ثكبفخ  عزشدت فاٌ انًذُٚخ انًبنٛخ انجذٚذِ ،نهًشبسٚغ انًبنٛخ األخشٖ فٙ انًُطمخ ٔخالفب 

ٚجؼهٓب ألشة ئنٗ انذٔائش ، األيش انز٘ نهًبل يٍ لجم يشكض لطشنٓب  مزظش ػهٗ انششكبد انًشخضٔانذٔنٛخ ٔنٍ ر

 يزكبيم دٛشيجُٗ  011انؼبنًٛخ األخشٖ. ٔٚضى يششٔع "يشٛشة لهت انذٔدخ" أكضش يٍ  انًبنٛخ ٔانزجبسٚخ

زًزضط ػشالخ انزشاس ، نانًُبطك انضمبفٛخ ٔانزشفٛٓٛخيغ انزجضئخ  حٔرجبس فّٛ انًشبسٚغ انزجبسٚخ ٔانغكُٛخ رزذاخم

 انؼظشٚخ. ثشفبْٛخ انذٛبح

" انششاكخ لبئال ْزِ طالق ثاانغٛذ ٕٚعف يذًذ انجٛذح، انشئٛظ انزُفٛز٘ نًشكض لطش نهًبل  شبديٍ جبَجّ ا

انزٙ رإكذ انذبجخ نٓٛبكم الزظبدٚخ يُفزذخ ٔيشَخ،  7101 سكبئض سؤٚخ لطش انٕطُٛخ ٖدذئانزًُٛخ االلزظبدٚخ رًضم 

. كًب نهذٔنخ انزٙ رزُبغى يغ انشؤٚخ انٕطُٛخ ػًبنّايٍ خالل يُظخ ػهٗ رمذًّٚ  يشكض لطش نهًبلذشص ْٕٔ يبٚ

بد انذذٚضخ رُض انشؤٚخ ػهٗ ػهٗ ضشٔسح خهك ثٛئخ أػًبل يذفضح ٔلبدسح ػهٗ جزة سؤٔط األيٕال ٔانزمُٛ

 يشكض لطش نهًبل.  طًٛى اػًبللظٕٖ فٙ األيش انز٘ ٚذزم أٔنٕٚخ  ،ٔرشجٛغ االعزضًبساد انًذهٛخ

نًزطهجبد سؤٚخ لطش انٕطُٛخ ٚأرٙ رهجٛخ اَزمبل يمبسَب نًشٛشة لهت انذٔدخ اٌ ٔأضبف انغٛذ ٕٚعف انجٛذح "

ٔرؼضٚض األداء االلزظبد٘  هذٔنخنْذفُب ثزُٕٚغ يظبدس انذخم رذمٛك َذٕ فٙ ئطبس عؼُٛب  االرجبِ،ٕح فٙ ْزا ٔخط

   "انمٕ٘ نذٔنخ لطش

خطٕح ْبيخ َذٕ ٚؼزجش يششٔع "يشٛشة لهت انذٔدخ"  ضًٍادساط ػذد يٍ انٓٛئبد انذكٕيٛخ ٔيًب ٚجذس ركشِ أٌ 

ٌٍ ذزضٍ انز٘ عٛيشٛشة ثًششٔع  ٔصٛكرذمٛك رؼبٌٔ ٔركبيم الزظبد٘  يشٛشة ٔيزبدف  ،دكٕيٛخ سئٛغخ يجب

خ زِ اكزًم ثُبؤِ ٔافزُ  اً يغجذنهذٔنخ،  ٔانٕطُٙ األسشٛف غزضٛف كًب عٛ .ٔيذسعخ ،انزٙ رضى أسثؼخ ثٕٛد رشاصٛخ

يكبرت ٔيمبس يشكض  فٛٓب رزُبعك خ دضبسٚٔأٚمَٕخ  يفخشًح ٔطُٛخ،انذٔدخ " "يشٛشة لهت ظجخ نٛ ،نهجًٕٓس يإخشاً 

انزٙ ـ انؼذٚذ يٍ انًشافك انزشفٛٓٛخ ٔانٕدذاد انغكُٛخ ٔرزٕاءو ثذلخ يغ نٓب  ششكبد انًشخضانلطش نهًبل ٔ

  .ٕعظ انًششٔعث" ثشادخ يشٛشةغبدخ "جًٛؼٓب ث زذٛظنـ فُبدق ٔشمك فبخشح ٔرشًم يُبصل 

ٔلبل انغٛذ ػجذهللا دغٍ انًذشبد٘ انشئٛظ انزُفٛز٘ نًشٛشة انؼمبسٚخ 7"ئٌ اَزمبل يشكض لطش نهًبل ئنٗ 

يشٛشة انؼمبسٚخ ثزؼضٚض انٕعظ االلزظبد٘ ٔانًبنٙ فٙ انًششٔع كًب أَّ  "يشٛشة لهت انذٔدخ" ٚؼكظ انزضاو

ٔٚإكذ ْزا األيش ػهٗ  سئٛغٛبً نألػًبل ٔانزجبسح. ٚؼٛذ ئدٛبء ربسٚخ يُطمخ "يشٛشة" انزٙ نطبنًب كبَذ يمشا ٔيذٕساً 



 

ُب ثطشٚمخ يالئًخ نذٛبح سٚبدرُب ٔاثزكبسَب ٔرًٛضَب فٙ رذذ٘ انزمبنٛذ انًُطٛخ ٔئٚجبد ٔعبئم جذٚذح نزمذٚى يشبسٚؼ

ّٙ يزكبيم ٔيغزذاو ٔيزؼذد االعزخذايبد".  انغكبٌ ٔػًم انششكبد ٔئَجبص األػًبل فٙ د

ٚزًزغ يششٔع "يشٛشة لهت انذٔدخ" ثجُٛخ رذزٛخ فبئمخ انزطٕس ٔٚؼزجش سائذاً فٙ اػزًبد  ": ٔأضبف انًذشبد٘ 

بل أَظًخ االرظبالد ٔانًؼهٕيبد انالصيخ فٙ انمطبع دهٕل انًذٌ انزكٛخ ٔكبفخ يمٕيبد انزكُٕنٕجٛب انذذٚضخ فٙ يج

انًبنٙ. ٔعٛكٌٕ الَزمبل يشكض لطش نهًبل ئنٗ "يشٛشة لهت انذٔدخ" أصش ئٚجبثٙ فٙ رؼضٚض انضمخ نذٖ 

انًغزضًشٍٚ ٔانششكبء انذٔنٍٛٛ ٔثبنزبنٙ رشعٛخ يكبَخ لطش كًشكض يبنٙ ئلهًٛٙ ٔدٔنٙ سئٛغٙ، ْٕٔ يب ٚغبْى 

 ."7101ػهّٛ انشؤٚخ انٕطُٛخ  ٘ رًبشٛبً يغ يب َظذفٙ انزُٕٚغ االلزظبد

ٕٔٚفش انًششٔع نمبطُّٛ جٕاً يزكبيالً ٔفشٚذاً يٍ َٕػّ، ًٚزضط فّٛ انزشاس انمطش٘ انزمهٛذ٘ يغ انزكُهٕجٛب 

يجُٗ ػهٗ انزظُٛف انزْجٙ  011انذذٚضخ انًجُٛخ ػهٗ االعزذايخ دٛش دظهذ يجبَّٛ انزٙ ٚزخطٗ ػذدْب 

انشائذح فٙ رظبيٛى انطبلخ ٔانجٛئخ، ٔعٛذزٕ٘ انًششٔع ػهٗ أكجش  LEEDشٓبداد نٛذ ٔانجالرُٛٙ يٍ لجم 

 فٙ انؼبنى. LEEDرجًغ نهًجبَٙ انذبطهخ ػهٗ شٓبداد 

ُمم انزٙ رشًم انغٛبساد ٔانخذيبد انزمهٛذٚخ ٔشجكخ انًٕاطالد انيشافك ثشجكخ يزطٕسح يٍ انًششٔع  ٔٚزًٛض

نجٛئخ. ٔعٛزى خذيخ انًششٔع يٍ لجم ا طذٚمّنهًشبح فٙ أجٕاء انؼبيخ ػهٗ َطبق ٔاعغ ثًب ٕٚفش أيبكٍ 

َظشاً نٕلٕػٓب فٙ  ،"يذطخ يشٛشة" ػهٗ خظ يزشٔ انذٔدخ، ْٔٙ انًذطخ انزٙ ٔطفذ ثأَٓب يذٕس نشجكخ انًزشٔ

  .يٍ خطٕط انخذيخيشكض رمبطغ انؼذٚذ 

يشكض لطش نهًبل، ٔيذكًخ لطش انذٔنٛخ ٔعٛزجغ اَزمبل يشكض لطش نهًبل اَزمبل كٛبَبرّ انزبثؼخ ثًب فٙ رنك ْٛئخ 

 .7106ٔيشكض رغٕٚخ انًُبصػبد ٔأكبدًٚٛخ لطش نهًبل ٔاألػًبل، ٔعٛكزًم ئَزمبنٓى ثذهٕل ػبو 

 

 انتهى



 

 انؼمبسٚخ يشٛشة ششكخ ػٍ َجزح

 رى لذ ٔ". انًجزًغ رًُٛخ ٔ انؼهٕو ٔ نهزشثٛخ لطش يإعغخ" نـ ربثؼخ رطٕٚش ششكخ ْٙ" انؼمبسٚخ يشٛشة

 ."7101 انٕطُٛخ لطش سؤٚخ" رذمٛك فٙ انًغبًْخ ٔ انًإعغخ أْذاف نذػى رأعٛغٓب

 خالل يٍ ٔرنك انذضشٚخ، انجٛئبد فٙ انذٛبح ٔأًَبط يفبْٛى فٙ رغٛٛش ئدذاس ػهٗ ثبنؼًم انششكخ يًٓخ رزًضم

 .انجٛئٛخ ٔ انضمبفٛخ االػزجبساد ٔيشاػبح االجزًبػٙ ٔانزُبغى انزٕاطم ٔرشجٛغ االثزكبس

 انزخطٛظ يذاسط يٍ ٔانؼذٚذ انمطشٚخ انؼًبسح ربسٚخ فٙ نهجذش عُٕاد صالس يذح" انؼمبسٚخ يشٛشة" ششكخ لضذ

 ئنٗ انزٕطم ثغٛخ انمطبع ٔخجشاء انزظًٛى أػالو أثشص يغ ثبنزؼبٌٔ ٔرنك انؼبنى، أَذبء يخزهف فٙ انًزجؼخ انًذَٙ

 .انًغزمجم أجٛبل ئنٗ ثأيبَخ رُمهٓب انًبضٙ طشٔح فٙ ساعخخ أطٛهخ يؼًبسٚخ نغخ

 ٔعظ يُطمخ ثّ ػشفذ انز٘ االعى ْٕٔ ،"انًٛبِ نششة انًخظض انًكب7ٌ "انٗ" يشٛشة" انششكخ اعى ٚشيض

 دٛش انزجبسٚخ، ْٕٔٚزٓب ػاليزٓب فٙ انجٕاَت ْزِ ئثشاص ػهٗ دشٚظخ انششكخ كبَذ ٔلذ انزبسٚخ، ػجش انذٔدخ يذُٚخ

 ثزاللٙ انشؼبس شكم ٚزكش كًب. انمطش٘ انزشاس فٙ يزأطم ٔاػذ يغزمجم ػهٗ َٔبفزح لذًٚبً  ثئشاً  شؼبسْب ًٚضم

 نششكخ انؼًشاَٙ انزطٕٚش يشبسٚغ فٙ أعبعٛخ سكبئض رؼذ انزٙ ٔانضمبفخ ٔاالعزذايخ ٔانؼًبسح ٔانًجزًؼبد األفشاد

 .انؼشثٙ انخظ فٌُٕ جًبنٛبد األرْبٌ ئنٗ ٚؼٛذ انز٘ كبنذجش فٕٓ نهشؼبس انجظش٘ انطبثغ أيب ،.انؼمبسٚخ يشٛشة

 فٙ نهًؼبٚٛش انجشٚطبَٙ انًؼٓذ يٍ اٜٚضٔ شٓبدح ػهٗ" انؼمبسٚخ يشٛشة" ششكخ دظٕل ئنٗ اإلشبسح ٔرجذس

 ئداسح يٍ انًُٓٛخ ٔانظذخ انغاليخ ٔفٙ ،(0111077111 آٚضٔ) انجٛئٙ األداء ٔفٙ ،(611077115 آٚضٔ) انجٕدح

 .ISO 31000:2009) اٚضٔ) انًخبطش ئداسح ٔفٙ( 0511077114 أٔشب ئط ثٙ) األيٛشكٛخ انًُٓٛخ ٔانظذخ انغاليخ

 

 نًذخ ػٍ يشكض لطش نهًبل

ػًبل يزًٛضح ادٛش ٕٚفش يُظخ يشكضاً نّ، يذُٚخ انذٔدخ ٔٚزخز يشكض لطش نهًبل نُٛشظ داخم انذٔنخ رأعظ  

ٍّ ػبونهششكبد انشاغجخ فٙ انزأعٛظ ٔيضأنخ أَشطزٓب فٙ لطش أٔ انًُطمخ ٔيذّفِضح  ثاطبس ًشكض ان. كًب ٚزًزغ ثٕج

 األسثبح% ٔرشدٛم 011 لبََٕٙ ٔرُظًٛٙ خبص َٔظبو ضشٚجٙ ٔثٛئخ أػًبل ساعخخ رجٛض انًهكٛخ األجُجٛخ ثُغجخ

ٔٚشدت  % ػهٗ األسثبح يٍ يظبدسْب انًذهٛخ.01 انششكبد ثًؼذل رُبفغٙ ثُغجخ % ٔضشٚجخ ػه011ٗثُغجخ 

 .طشٚخ أٔ دٔنٛخكبَذ لأيشكض لطش نهًبل ثجًٛغ انششكبد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ عٕاء 

خ انًغًٕح ثٓب ٔيضاٚب يضأنخ األػًبل رذذ يظهخ يشكض لطش نهًبل، ٚشجٗ صٚبسح طاألَش نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ

 qfc.qaانًٕلغ 
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